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 2020 מאיסקירה חודשית 
 

 

נקודות עיקריות

 ישראל

 0.1%רמה של בנק ישראל הוריד את שיעור הריבית ב. 

 ןשוראה וןערבב 7.1%כווצות של התעל ע יבצה וצרתל אשוןהר דןמאוה.  

 2020נת שב 4.5%של  תצוווכהתל הלעמ יפלכה כנדעול ארישק נבת תחזי. 

  ל עשל ישראל האשראי דירוג את  ררהאשסוכנות הדירוג מודי'סAA- עם 

 .הבציי יתזתח

  ליפראבחודש  0.3%-ב דירמדד המחירים לצרכן. 

 בציפיות האינפלציה משוק ההון לשנה הקרובה ייהלע. 

  החודשים  12-ב מהתמ"ג 4.8% מד עלעהממשלה ב בתקציהגרעון

 .האחרונים

  במדדי המניות בת"א. תילילשמגמה 

 

 ארה"ב

 ןהראשו ןועברב 5% שלת צוכוותלהה טמי פלכן כדעור צותל מדן השניואה. 

 ילאפרחירים לצרכן בחודש בקצב שנתי במדד המ 0.3%של  ייהעל. 

  משק בחודש מהמשרות  יוןלימ 20.5גריעה של דוח התעסוקה הצביע על

  .ליפרא

  של  במדד מנהלי הרכשירידהISM לירפאבחודש  והשירותים ייצורה פיבענ. 

  בחודש מרץ. בהזמנות ממפעליםירידה חדה 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 אירופה

 של תצוווכהת לע עיבצהונותר ללא שינוי  ויראה שגוב רצותל ינהש ןדומאה 

 .ןואשהר ןועברב 3.8%

  אימהמחירים לצרכן בגוש האירו בחודש  בקצב שנתי במדד 0.1%עלייה של. 

 הסנטימנט הכלכלי של  יבמדד עלייהZEW בחודש ובגרמניה בגוש האירו 

 .יאמ

 ץרמש ודבחתי בגוש האירו ייעשתייצור הב הדח ירידה. 

 יאמש בחוד באירופהנהלי הרכש בענפי הייצור מ ימדדב היילע. 

 וינשיא לל רתונ ניהטריבבבית ירה שיעור. 

 במדדי המניות המובילים. חיובית מגמה 

 

 מזרח

 מנהלי הרכש של  דבמד ייהלעCaixin לריפאיצור בסין בחודש הי בענף. 

 ליראפבקצב שנתי בייצור התעשייתי בסין בחודש  3.9%של  עלייה. 

 ינושיללא  תרנו ןפבי תבייעור הריש. 

 ן.ושראה וןעברוצר ביפן בתב 0.9%של  תוצווכתה 

 ילראפבחודש  ביפן יתעשייתבייצור ה הדח הידיר. 

 אפריל.ש דובח ןביפ תאיונעות הקמרויכמב ירידה 

 במדדי המניות המובילים. תבורמע מגמה 

  

 

 אינדיקטורים מאקרו כלכליים

 נתון קודם וןנתון אחר תקופה אינדיקטור

התוצר לנפש )אלפי דולרים, על בסיס 
 שווי כוח הקניה(

Q1/2020 41.4 40.3 

 Q1/2020 7.1%- 0.7% שיעור הצמיחה במשק

 -5.3% -4.5% 2020 תחזית הצמיחה של בנק ישראל

 0.1% -0.1% 20-מרץ המדד המשולב למצב המשק

השוטף של מאזן העודף בחשבון 
 התשלומים ביחס לתמ"ג

Q4/2019 5.3% 4.4% 

 0.0% -0.6% 20-אפריל האינפלציה בפועל

 0.8% 0.2% 20-מאי הציפיות לאינפלציה משוק ההון

 0.1% 0.1% 20-יוני הריבית המוצהרת של בנק ישראל

  -YTD 0.4% מדד המחירים לצרכן

 418.2 500.1 20-אפריל ( מיליארדי ש"חM1אמצעי התשלום )

 60.9% 59.9%  19-ברדצמ סך החוב הציבורי ביחס לתמ"ג

החוב החיצוני של המשק ביחס 
 לתמ"ג

 26.4% 25.4% 19-דצמבר

 

 ריבית מוניטארית

 2020בתחילת  ריבית מוניטארית מדינה

 0.25% 0.1% ישראל

 1.75%-1.50% 0.25%-0.00% ארה"ב

 0.75% 0.1% בריטניה

 0.00% 0.0% גוש האירו

 -0.1% -0.1% יפן

 

 תחזית המחלקה הכלכלית

 0.3%  2020 מאימדד 

 -0.1% 2020 יונימדד 

 1.1% חודשים קדימה 12אינפלציה 

 0.3% 2020-אינפלציה ב

 0.1% ריבית בנק ישראל

 

 מדדי מניות

חודשים  12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 8.36%- 15.92%- 0.74%- 35מדד ת"א 

 2.81%- 13.74%- 0.89%- 125מדד ת"א 

 10.34% 10.23%- 2.69%- 90מדד ת"א 

 18.49%- 26.85%- 5.63%- 5-מדד ת"א בנקים

 0.61%- 27.37%- 11.07%- מדד ת"א נדל"ן

 4.61%- 12.25%- 0.92%- מדד ת"א צמיחה

 

 מדדי אג"ח

תשואה  מח"מ שם המדד
 ברוטו

שינוי 
 חודשי

 ת. 
מתחילת 

 השנה
 1.98%- 0.63% 2.09% 5.96 כלליאג"ח 

 0.09% 0.01% 0.49% 0.41 מדד מק"מ

 0.17% 0.05% 0.05% 1.11 שנים 0-2ממשלתי קבוע 

 0.41% 0.09% 0.22% 3.04 שנים 2-5ממשלתי קבוע 

 2.23% 0.63% 0.94% 10.46 + שנים5ממשלתי קבוע 

 1.01%- 1.41% 0.70%- 0.87 שנים 0-2ממשלתי מדד 

 1.46%- 1.25% 0.68%- 3.09 שנים 2-5ממשלתי מדד 

 0.70%- 1.50% 0.67%- 6.88 שנים 5-10ממשלתי מדד 

 0.15% 0.35% 0.12% 4.07 ממשלתי שקלי ריבית משתנה

 4.32%- 0.73% 1.01% 4.28 20מדד תל בונד 

 3.52%- 0.80% 0.86% 4.22 40מדד תל בונד 

 3.91%- 0.76% 0.93% 4.27 60מדד תל בונד 

 5.35%- 1.31%- 3.73% 3.6 בונד שקלימדד תל 
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סבורה כי הוא מהימן. ”( מ )"מגדל שוקי הון”( בע1965יננסיים כלשהם. הסקירה מבוססת על מידע, אשר מגדל שוקי הון )ע ו/או נכסים פ”סקירה זו הינה אינפורמטיבית בלבד, ולא נועדה לשמש הצעה או שידול לקנות/להחזיק/למכור ני

ו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחרים ים המפורטים בו, ועל כן אנעם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של הסקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושא

ק להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיוו

חברות בנות שלנו ו/או ללקוחותיהן עניין ו/או אחזקות בניירות ערך/נכסים פיננסיים המפורטים רבות ייעוץ מקצועי על ידי יועץ/משווק השקעות מוסמך, בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של הקורא. יובהר, כי עשויות להיות לנו ו/או לל

 .ץ, לשדר או לפרסם ברבים, הן במישרין והן בעקיפין, את הסקירה ו/או כל חלק ממנה בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של מגדל שוקי הוןבסקירה. אין להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפי

 



 מגדל שוקי הון מקבוצת מגדל   Iמחלקה כלכלית   

 ישראל מאקרו

, נמשכת מגמת הירידה בסביבת האינפלציה ובשלב זה לא מסתמנת השפעה אינפלציונית . על פי בנק ישראל0.1%של  ללא שינוי ברמהאת שיעור הריבית הותיר בנק ישראל 

)בעיקר לאור תרומה שלילית של סעיף האנרגיה(. משבר הקורונה הוביל  0.6%החודשים האחרונים ירד בחדות לשיעור שלילי של  12-של הפגיעה בהיצע. קצב האינפלציה ב

כלכלית. אך אינדיקטורים ראשונים לצריכה הפרטית מצביעים על התאוששת. מדינות רבות ברחבי העולם נמצאות בתהליכי חזרה להתכווצות חסרת תקדים בהיקף הפעילות ה

סף, התעצם ברבעון השני. בנוהדרגתית לפעילות כלכלית  אך עוצמת המשבר הכלכלי העולמי עדיין גבוהה. תחזיות הצמיחה במרבית המדינות עודכנו כלפי מטה וההאטה צפויה ל

 המתח בין ארה"ב לסין וסיכונים פוליטיים באירופה מעיבים על ההתאוששות.
 

 5.3%)לעומת  2020בשנת  4.5%-בעקבות משבר הקורונה עדכן בנק ישראל את התחזית המאקרו כלכלית מחודש אפריל. על פי התחזית המעודכנת, התוצר צפוי להתכווץ ב

צפויה  2020בתחזית הקודמת(, זאת בהנחה שלא יהיה גל תחלואה נוסף. האינפלציה בשנת  8.7%עומת צפי לצמיחה של )ל 2021בשנת  6.8%-בתחזית הקודמת( ולצמוח ב

-0%בתחזית הקודמת בהתאמה(. ריבית בנק ישראל בעוד שנה צפויה לעמוד על  0.9%-ו -0.8%)לעומת  0.7%-היא צפויה להסתכם ב 2021( ובשנת -0.5%להיות שלילית )

 11.5%. הגרעון צפוי לעמוד על 2021בסוף שנת  5.5%-בתחזית הקודמת( ולרדת ל 8%)לעומת  8.5%צפוי לעמוד על  2020אבטלה במחצית השנייה של . שיעור ה0.1%

 .   75%-ויחס חוב תוצר צפוי לעלות ל 2020בשנת 
 

 

ברבעון הרביעי והשלישי  4.1%-ו 4.6%ן הראשון, זאת לעומת צמיחה של בחישוב שנתי ברבעו 7.1%על פי נתוני הלמ"ס, האומדן הראשון לתוצר הצביע על התכווצות של 

בוא )שלא (. התכווצות זו נבעה בעיקר מהשפעת משבר הקורונה והיא החדה ביותר בעשרים השנים האחרונות. התוצר המקומי הגולמי ללא מיסים נטו על היי3בהתאמה )גרף 

ברבעון  10.4%ברבעון הראשון, זאת לאחר עלייה של  20.3%. הצריכה הפרטית רשמה ירידה של 4.6%ה חדה בשיעור של הושפע מהירידה בייבוא המכוניות( ירד גם הוא בצור

, זאת 17.3%בחישוב שנתי. ההשקעה בנכסים קבועים רשמה ירידה של  31.6%-ברבעון השלישי. ההוצאה למוצרים בני קיימא ירדה ברבעון הראשון ב 2.4%הרביעי ועלייה של 

ברבעון הרביעי והשלישי  4.4%-ו 0.1%, לאחר עלייה של 10.3%ברבעון השלישי. הצריכה הציבורית רשמה ירידה של  0.6%ברבעון הרביעי וירידה של  7.3%לייה של לאחר ע

 .27.5%בוא רשם ירידה של ברבעון השלישי. רכיב היי 6.2%ברבעון הרביעי וירידה של  6.8%, זאת לאחר עלייה של 5.9%בהתאמה. רכיב הייצוא רשם ירידה של 
 

, הגרעון הממשלתי יעמוד מעל 5.5%-עם תחזית יציבה. החברה צופה כי כלכלת ישראל תתכווץ השנה ב -AAאשררה את דירוג האשראי של ישראל על  P&Sחברת הדירוג 

 שק צפויים לסייע למשק להתאושש מוקדם יחסית. בעקבות המשבר. על פי הערכת החברה, התמריצים שסיפקה הממשלה למ 71%ויחס החוב תוצר יעמוד על  10%
 

  
(, הלבשה 4.8%(. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות )3.3%בחודש אפריל. ירידת מחירים בולטת נרשמה בסעיף התחבורה ) 0.3%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

והמדד ללא דיור ירד  0.7%-, המדד ללא ירקות ופירות ירד ב(1)גרף  0.6%-ם האחרונים ירד המדד בהחודשי 12-. ב0.4%-(. מתחילת השנה ירד המדד ב0.7%( ומזון )3.1%)

פברואר. מדד מחירי הדירות  -מרץ, בדומה לקצב עלייתו בחודשים ינואר–בחודשים פברואר  0.6%-. מדד מחירי הדירות עלה ב0.3%-. מנגד, המדד ללא אנרגיה עלה ב1.4%-ב

 (.4)גרף קצב שנתי ב 4.2%רשם עלייה של 
 

עלה לרמה ממוצע החזאים לשנה הקרובה אפריל. בחודש  -0.8%של  רמהבחודש מאי, זאת לעומת  -0.6%עלה לרמה של שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון לשנה הראשונה 

והציפיות לשנה החמישית נותרו  1.3%מרמה של  1.4%לרמה של  עלו האינפלציה משוק ההון לשנה השלישית בטווחים הבינוניים והארוכים, ציפיות. 0.2%מרמה של  0.6%של 

 (.2)גרף  0.9%יציבות ברמה של 
 

 

 

 למול שיעור הריבית  מדד המחירים לצרכן קצב שנתי: 1גרף 

 

 שיעור האינפלציה הצפוי משוק ההון: 2גרף 

בחודש אפריל אשתקד. משבר  ₪מיליארד  4.9ציבית של הממשלה, לעומת גרעון של בפעילותה התק ₪מיליארד  14.9על פי משרד האוצר, בחודש אפריל נמדד גרעון של 

מיליארד  28.8רעון בסך הקורונה משפיע הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות ומתבטא בעלייה בהוצאות הממשלה ומנגד בירידה חדה בהכנסות ממיסים. מתחילת השנה נמדד ג

בחודש שעבר.  מהתמ"ג 4%מהתמ"ג, זאת לאחר שעמד על  4.8%החודשים האחרונים עומד על  12-שתקד. הגרעון המצטבר בבתקופה המקבילה א 14.2לעומת גרעון בסך  ₪

 ₪מיליארד  330.2)מתוכם  ₪מיליארד  361.3כאשר התחזית המקורית עמדה על הכנסות של  ₪מיליארד  295-302 -תחזית ההכנסות עודכנה כלפי מטה בעקבות המשבר ל

לעומת התקופה המקבילה אשתקד )בין היתר עקב הקדמת ייבוא הרכבים בשנה שעברה, דחיית מע"מ לעסקים קטנים  11.7%-כנסות מתחילת השנה ירדו בממיסים(. סך הה

 רונה.מתוכן מיוחס להוצאות תקציביות בגין משבר הקו ₪מיליארד  3.8כאשר  ₪מיליארד  132והאצת החזרי מס(. סך הוצאות הממשלה מתחילת השנה עמדו על 
 

שנים במשבר  8בחודש מרץ, לאחר שנים של עלייה בקצב יציב. הירידה האחרונה במדד נרשמה לפני  0.1%-על פי בנק ישראל, המדד המשולב לבחינת מצב המשק ירד ב

רץ הוחמר משבר הקורונה והחל מאמצע . במהלך חודש מ2008החובות באיחוד האירופאי ונמשכה חודש אחד בלבד. לפני כן נרשמה ירידה במדד רק במשבר הפיננסי של 

( ובשיעור המשרות הפנויות במרץ. 3.8%(, בייבוא מוצרי צריכה )21.9%החודש הושבת חלק ניכר מפעילותו של המשק. כתוצאה מכך, נרשמו ירידות חדות בייצוא הסחורות )

בחודש פברואר ומיתן את ירידת המדד אך אינדיקטורים שונים כגון  1.7%-יתי עלה ב( בחודש פברואר. מדד הייצור התעשי2.8%כמו כן נרשמה ירידה בפדיון של השירותים )

 סקר מגמות בעסקים ומדד מנהלי הרכש מצביעים על ירידה שלו בחודש מרץ.

בהיקף  16.3%של  ירידהצור, בהיקף היי 17.6%של  ירידה. בענף התעשייה נרשמה מרץ במאזן הפעילות הכוללת בחודשחדה  ירידהסקר הערכת מגמות בעסקים הצביע על 

בהיקף הפעילות  34.7%של  ירידהבהיקף המכירות. בענף הבינוי נרשמה  16.2%של  ירידהבמספר המועסקים. בענף המסחר הקמעונאי נרשמה  22.2%של  ירידההמכירות ו



בהיקף המכירות לייצוא  31.8%של  ירידהירות לשוק המקומי, בהיקף המכ 47.8%של  ירידהבהיקף העבודות החדשות. בענף השירותים נרשמה  37%של  ירידההשוטפת ו

 במספר לינות התיירים. 100%של  וירידהבמספר לינות הישראלים  97.9%של  ירידהבמספר המועסקים. בענף המלונאות נרשמה  46.5%של  ירידהו

מרץ. רמת המדד היא הנמוכה ביותר שנמדדה אי פעם. כל ארבעת רכיבי  בחודש -22%בחודש אפריל לעומת רמה של  -31%מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד לרמה של 

בחודש מרץ, רכיב הכוונות לרכישות גדולות בשנה הקרובה  -7%לעומת רמה של  -15%המדד הצביעו על ירידה כאשר רכיב השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית ירד לרמה של 

ורכיב השינוי הצפוי במצב הכלכלי  של  -54%לרמה של  -45%השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה ירד מרמה של בחודש מרץ. רכיב  -21%מרמה של  -37%ירד לרמה של 

 בחודש מרץ -15%לעומת רמה של  -19%משקי הבית ירד לרמה של 
 

 

 תוצר והוצאה לצריכה פרטית, רבעון לעומת קודמו, קצב שנתי :3גרף 

 

 נתי מדד מחירי הדירות בישראל, קצב ש: 4גרף 

 דיור
 

 8,090מספר הדירות החדשות שנמכרו עמד על הרבעון הקודם. בכמות המבוקשת של דירות חדשות לעומת  11.4%של  ירידהנרשמה ברבעון הראשון על פי נתוני הלמ"ס, 

מספר  מרץ. בסוף חודש 3,600-עון הראשון ועמד על כברב 11.3%-ב ירד. מספר הדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן הרבעון הקודםלעומת  11.4%של  ירידה, ברבעון הראשון

 (.5בסוף חודש פברואר )גרף  37,740דירות לעומת  37,750הדירות החדשות שנותרו למכירה )ביזמות פרטית בלבד( עמד על 

. הירידה נבעה מכך שחודש אפריל התאפיין במיעוט בחודש מרץ ₪מיליארד  8.7לעומת   ₪מיליארד  4.9על פי בנק ישראל, היקף המשכנתאות החדשות עמד בחודש אפריל על 

, היקף ימי עבודה בשל חג הפסח והקדמת רכישת המשכנתאות למרץ. בעקבות ההטבה של הבנקים שאפשרה הקפאה של שלושה חודשים בממוצע בתשלומי המשכנתא

 ₪מיליארד  3.1בתקופת טרום המשבר. כמו כן, משכנתאות בהיקף של  3%-מהמשכנתאות הקיימות בשוק(, לעומת כ 24%) ₪מיליארד  92.4המשכנתאות שהוקפאו עומד על 

 יום, מדובר ברמה הגבוהה ביותר של משכנתאות בפיגור בחמש השנים האחרונות. 90נמצאות בפיגור של מעל 

 
 

 

 עבודה ושכר

, לעומת 65%-בודה. אחוז המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם עמד על כעל פי נתוני הלמ"ס, בחודש אפריל הייתה השפעה משולבת של החגים ושל משבר הקורונה על אופן הע

מתוכם, נעדרו מהעבודה  אלף מועסקים(. 637-לעומת החודש הקודם )תוספת של כ 71.3%-המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע עלה ב מספרבחודש מרץ.  43%

מספר המועסקים . מכלל הנעדרים זמנית מהעבודה 83.4%מיליון מועסקים שהם  1.276בר נגיף קורונה עקב צמצום בהיקף העבודה או הפסקה זמנית של העבודה בשל מש

אלף מועסקים(. מתוכם, עבדו פחות שעות מהרגיל בשבוע בשל צמצום בהיקף  194-לעומת החודש הקודם )תוספת של כ 23.8%-חלק מהשבוע עלה בבהנעדרים מהעבודה 

  .חלק מהשבועבמכלל הנעדרים מהעבודה  10.5%אלף מועסקים, שהם  252-דה עקב משבר נגיף קורונה כהעבודה או הפסקה זמנית של העבו
 

 בחודש מרץ 1.8%לעומת  1.3%אלף משרות פנויות בחודש מרץ. שיעור המשרות הפנויות לחודש אפריל עמד על  42.6אלף משרות פנויות לעומת  27-בחודש אפריל נרשמו כ

עם. פיין בשיא ברמת ההגבלות ובמיעוט ימי העבודה בגלל חופשת הפסח. שילוב גורמים אלו הוביל לירידה חדה ולמספר המשרות הפנויות הנמוך אי פ. חודש אפריל או(6)גרף 

 בחודש אפריל נרשמה ירידה במספר המשרות בכל הענפים למעט ענף הבינוי שבו חלה עלייה קלה. 

 חירי הדירותכמות מבוקשת לדירות חדשות מול מדד מ: 5גרף 

 

 אחוז המשרות הפנויות: 6גרף 



 בורסה ישראל

 שוק המניות

של  הדייר , רשם90ומדד מניות השורה השנייה, מדד ת"א  0.74%-של כ רידהירשם  35ת"א בשוק המניות בבורסה של ת"א. מדד  שליליתהתאפיין במגמה  מאי חודש

 .2.69%-כ

 
 שוק האג"ח

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות  ; 0.36%-של כ עלייהאגרות החוב הממשלתיות השקליות רשם  . מדדחיוביתבמגמה פיין לתיות התאשוק אגרות החוב הממש

, 0.8%-ב עלה 40, מדד התל בונד 0.73%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל בונד בתרועמ האפיק הקונצרני התאפיין החודש במגמה  ;1.7%-של כ עלייהרשם 

 .1.31%-בכ דירומדד התל בונד השקלי  0.76%-ב עלה 60בונד מדד התל 

 

, מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד 0.36%-של כ עלייה . מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות רשםחיוביתהתאפיין במגמה שוק אגרות החוב הממשלתיות 

אגרות החוב הצמודות  (.7)גרף  שעבר חודש ב 0.85%-לעומת כ, 0.75%-ו החודש בתשואה של כשנים נסחר 10. אגרות החוב השקליות לתקופה של 1.7%-של כ עלייהרשם 

שנים  10. פער התשואות בין אגרות החוב השקליות של ממשלת ישראל לתקופה של (9)גרף  בחודש שעבר -0.32%-, לעומת כ-0.62%-לאותה תקופה נסחרו בתשואה של כ

, כאשר ולע חודש שעבר. בסיכום חודשי הציפיות האינפלציוניות לזמן קצר הנגזרות משוק ההוןב 0.14%-לעומת כ ,0.07% -על רמה של כלבין מקבילותיהן בארה"ב עמד החודש 

לעומת  1.36%-וכ 1.14%-שנים, נמצאות כיום ברמה של כ 10-שנים ו 5הציפיות לתקופות הארוכות יותר של  .0.71% -אלו לתקופה של שנתיים נמצאות כיום ברמה של כ

 (.8)גרף  0.01%-חודשים נמצאת כיום ברמה של כ 12. הריבית המגולמת בשוק המק"מ לעוד (10)גרף  לאפריבהתאמה בסוף חודש  1.23% -ו  0.79%

 

 )סינטטי( "שחר" –עקום תשואת : 7גרף 
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 )סינטטי( "גליל" –עקום תשואת : 9גרף 
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 מק"מ: 8גרף 
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 ציפיות אינפלציה: 10גרף 
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-ב עלה 60, מדד התל בונד 0.8%-ב עלה 40, מדד התל בונד 0.73%-ב עלה 20, כאשר בסיכום חודשי מדד התל  בונד תברמעוהתאפיין החודש במגמה האפיק הקונצרני 

-לבין אגרות חוב ממשלתיות דומות עומד כיום ברמה של כ 20מרווח התשואה בין אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד  .1.31%-בכ רדיומדד התל בונד השקלי  0.76%

חודש שעבר. מרווח התשואות הממוצע בין ב 1.82%, לעומת רמה של 1.58%-עומד כיום ברמה של כ 40זה בתל בונד  חודש שעבר. מרווחב 1.99%לעומת רמה של , 1.73%

 .(11)גרף  חודש שעברב 3.87%לעומת רמה של , 3.42%אגרות החוב המרכיבות את מדד התל בונד השקלי לבין אג"ח ממשלתיות שקליות דומות עומד כיום ברמה של 

 

 מרווחי תשואה מדדי אג"ח קונצרני ממשלתי: 11גרף 
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רה"בא
 

בקצב  5%האומדן השני לתוצר לרבעון הראשון עודכן כלפי מטה להתכווצות של 

 2.1%באומדן הראשון(, זאת לאחר צמיחה של  4.8%תכווצות של שנתי )מה

מדובר בהתכווצות הראשונה בתוצר מאז הרבעון  (.14)גרף  ברבעון הרביעי

. העדכון כלפי מטה נבע בעיקר מעדכון ברכיבי המלאי 2014הראשון של שנת 

 וההשקעות. 

ב שנתי(, בקצ 0.3%בחודש אפריל )עלייה של  0.8%-מדד המחירים לצרכן ירד ב

בחודש מרץ. מדובר  0.4%, זאת לאחר ירידה של 0.7%לעומת צפי לירידה של 

שנובעת בעיקר מהירידה  2008בירידה החודשית החדה ביותר מאז דצמבר 

בביקושים לדלק, תחבורה ושירותים בעקבות משבר הקורונה. מדד הליבה )ללא 

לעומת צפי לירידה של בקצב שנתי(,  1.4%)עלייה של  0.4%-מזון ואנרגיה( ירד ב

 בחודש מרץ. 0.1%, זאת לאחר ירידה של 0.2%
 

מיליון משרות מהמשק בחודש  20.5על פי דוח התעסוקה נרשמה גריעה של 

אלף  870מיליון משרות, זאת לאחר גריעה של  22אפריל, לעומת צפי לגריעה של 

בסקטור . מדובר בירידה החודשית הגדולה אי פעם. (13)גרף  משרות בחודש מרץ

בתחום  5.5מיליון משרות )מתוכם  7.7הפנאי והאירוח נרשמה ירידה של 

מיליון משרות ובסקטור  2.1ההסעדה(, בסקטור הקמעונאות נרשמה ירידה של 

מיליון משרות. שיעור האבטלה עלה לרמה של  1.3הייצור נרשמה ירידה של 

בחודש  4.4%, זאת לאחר שהיה ברמה של 16%, לעומת צפי לרמה של 14.7%

בקצב שנתי(, לעומת  7.9%)עלייה של  4.7%-מרץ. השכר הממוצע לשעה עלה ב

בחודש מרץ. העלייה בשכר  0.5%, זאת לאחר עלייה של 0.5%צפי לעלייה של 

לשעה מצביעה על כך שהירידה במשרות הייתה בעיקר במשרות בשכר נמוך. כמו 

לעומת רמה של  ,60.2%כן, שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ירד לרמה של 

 בחודש מרץ. 62.7%
 

נקודות בחודש אפריל,  41.5בענף הייצור ירד לרמה של  ISMמדד מנהלי הרכש של 

 49.1נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  36.7לעומת צפי לירידה לרמה של 

 41.8בענף השירותים ירד לרמה של  ISMבחודש מרץ. מדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר  37.5ת צפי לירידה לרמה של נקודות בחודש אפריל, לעומ

נקודות בחודש מרץ. המדד עבר להצביע על התכווצות  52.5שהיה ברמה של 

נקודות  20-. רכיב ההזמנות החדשות ירד ב2009בפעילות לראשונה מאז דצמבר 

נקודות ומצביע זה החודש  17-ועבר להצביע על התכווצות. רכיב התעסוקה ירד ב

נקודות ומצביע גם  22-ת על התכווצות. רכיב הפעילות העסקית ירד בהשני ברציפו

 הוא על התכווצות זה החודש השני ברציפות.
 

בקצב שנתי(,  2.8%בחודש מרץ )ירידה של  10.3%-ההזמנות ממפעלים ירדו ב

בחודש פברואר. מדובר  0.1%, זאת לאחר ירידה של 9.2%לעומת צפי לירידה של 

שנגרמה בעקבות סגירת המפעלים בשל  1992ז שנת בירידה החדה ביותר מא

ואילו שאר הזמנות  14.4%-משבר הקורונה. הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב

 .5.8%-המוצרים ירדו ב
 

בקצב שנתי(,  15%בחודש אפריל )ירידה של  11.2%-הייצור התעשייתי ירד ב

רץ. עיקר בחודש מ 4.5%, זאת לאחר ירידה של 11.3%לעומת צפי לירידה של 

הירידה נרשמה בייצור כלי רכב וחלקים בתעשיית הרכב. שיעור הניצולת ירד לרמה 

 בחודש מרץ. 73.2%, זאת לאחר שהיה ברמה של 64.9%של 
 

בקצב  21.6%בחודש אפריל )ירידה של  16.4%-המכירות הקמעונאיות ירדו ב

מרץ.  בחודש 8.3%, זאת לאחר ירידה של 12%שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

בחודש מרץ. מדובר בירידה  4%, זאת לאחר ירידה של 17.2%-מדד הליבה ירד ב

החדה ביותר שנרשמה אי פעם. ירידות חדות נרשמו בענפי הביגוד, האלקטרוניקה 

 והרהיטים. 
 

בחודש אפריל, לעומת צפי לירידה של  17.2%-הזמנות מוצרים בני קיימא ירדו ב

חודש מרץ. מדד הליבה )ללא תחבורה( ירד ב 14.7%, זאת לאחר ירידה של 19%

בחודש מרץ.  0.4%, זאת לאחר ירידה של 14.8%, לעומת צפי לירידה של 7.4%-ב

 בחודש אפריל. 52.8%הזמנות כלי תחבורה וחלקי כלי רכב רשמו ירידה של 
 

בקצב שנתי בחודש מרץ, לעומת צפי  3.9%-מדד קייס שילר למחירי הדירות עלה ב

בקצב שנתי בחודש  3.5%בקצב שנתי, זאת לאחר עלייה של  3.4%לעלייה של 

 פברואר.

 דד מניותמ

חודשים   12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 2.29% 11.06%- 4.26% דאו ג'ונס
S&P 500 4.53% -5.77% 10.62% 

 27.33% 5.76% 6.75% נאסד"ק
מדד המחירים 

 לצרכן
 1.0%- 0.3% 

 

 ה"בסקטורים באר

חודשים  12ת.  ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

Technology 
Info 10.04% 6.66% 36.54% 

Consumer 
Discretionary 9.93% 1.62% 14.09% 

materials 9.05% -9.71% 5.79% 
Healthcare 5.29% 0.84% 18.98% 
Consumer 

Staples 2.59% -6.37% 6.29% 
Industrials  8.35% -17.08% -5.73% 

Financial 5.94% -24.22% -10.02% 

Real Estate 5.14% -10.84% -4.80% 
Utilities 6.51% -8.01% 2.76% 

Energy 7.09% -36.12% -32.52% 
Services 
Telecom 7.68% -0.41% 14.84% 

 

 עקום תשואות בארה"ב: 12גרף 

 

 דוח התעסוקה בארה"ב: 13גרף 

 

 ארה"ב, קצב שנתיתוצר ב: 14גרף 

 

 



 אירופה

ברבעון הראשון  3.8%האומדן שני לתוצר בגוש האירו הצביע על התכווצות של 

בקצב שנתי(, בדומה לצפי ובדומה לאומדן הקודם, זאת  3.2%)התכווצות של 

 (.15ברבעון הרביעי )גרף  0.1%אחר צמיחה של ל
 

 0.1%עליה  של  האומדן הראשון למדד המחירים לצרכן בגוש האירו הצביע על

בקצב שנתי  0.3%בקצב שנתי בחודש מאי, בדומה לצפי, זאת לאחר עלייה של 

בקצב שנתי, בדומה לקצב עלייתו  0.9%-בחודש אפריל. מדד הליבה עלה ב

 (.16יל )גרף בחודש אפר
 

 12.9%בחודש מרץ )ירידה של  11.3%-הייצור התעשייתי בגוש האירו ירד ב

 0.1%, זאת לאחר ירידה של 12.3%רידה של בקצב שנתי(, לעומת צפי לי

(. הירידות נרשמו בעיקר במוצרים בני קיימא, כאשר 8בחודש פברואר )גרף 

 (.16.4%( וצרפת )28.4%ירידות חדות נרשמו בייצור התעשייתי באיטליה )
 

בחודש מרץ )ירידה של  11.2%-המכירות הקמעונאיות בגוש האירו ירדו ב

בחודש פברואר.  0.6%צפי, זאת לאחר עלייה של בקצב שנתי(,בדומה ל 9.2%

ואילו במכירות מוצרי מזון,  23.1%-המכירות של המוצרים שאינם מזון ירדו ב

 בחודש מרץ. 5%טבק ומשקאות נרשם גידול של 
 

נקודות  46בגוש האירו עלה לרמה של  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של 

דות, זאת לאחר שהיה נקו 27.4בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

. מדד הסנטימנט הכלכלי של (17)גרף  נקודות בחודש אפריל 25.2ברמה של 

ZEW  בגרמניה )המשקף את הציפיות לחצי השנה הקרובה( עלה לרמה של

נקודות, זאת לאחר  30נקודות בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה של  51

המדד להערכת  נקודות בחודש אפריל . עם זאת, 28.2שהיה ברמה של 

נקודות לעומת  -93התנאים הנוכחיים המשיך לרדת ועמד על רמת שפל של 

נקודות בחודש אפריל. על פי הסקר, צפויה התאוששות בצמיחה ברבעון  -91

תחזור התפוקה הכלכלית לרמתה  2022הרביעי של השנה אך רק בשנת 

 . 2019בשנת 
 

 

גוש האירו עלה לרמה של האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור ב

נקודות, זאת  35.6נקודות בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה של  40.6

נקודות בחודש אפריל. האומדן הראשון למדד  32.6לאחר שהיה ברמה של 

נקודות בחודש מאי,  36.8מנהלי הרכש בענף הייצור בגרמניה עלה לרמה של 

 34.5לאחר שהיה ברמה של  נקודות, זאת 39.3לעומת צפי לעלייה לרמה של 

נקודות בחודש אפריל. האומדן הראשון למדד מנהלי הרכש בענף הייצור 

נקודות בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה  40.3בצרפת עלה לרמה של 

 נקודות בחודש אפריל. 31.5נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  36של 

 2.2%ע על התכווצות של האומדן השני לתוצר בגרמניה נותר ללא שינוי והצבי

בקצב שנתי(, בדומה לצפי ובדומה  1.9%ברבעון הראשון )התכווצות של 

ברבעון הרביעי. מדובר  0.1%לאומדן הקודם, זאת לאחר התכווצות של 

 .2008בהתכווצות התוצר הגדולה ביותר מאז המשבר הכלכלי בשנת 
 

 6.5%רידה של בחודש אפריל )י 5.3%-המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירדו ב

בחודש  4%, זאת לאחר ירידה של 12%בקצב שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

. בענף המזון, המשקאות 2007מרץ. מדובר בירידה החדה ביותר מאז אפריל 

בקצב שנתי כאשר במכירות ואילו בשאר  9.5%ומוצרי הטבק נרשמה עלייה של 

הביגוד וההנעלה בקצב שנתי כאשר בענף  14.4%הענפים נרשמה ירידה של 

 בקצב שנתי. 71%נרשמה ירידה של 

בקצב  11.6%בחודש מרץ )ירידה של  9.2%-הייצור התעשייתי בגרמניה ירד ב

בחודש  0.3%, זאת לאחר עלייה של 7.5%שנתי(, לעומת צפי לירידה של 

פברואר. מדובר בירידה החדה ביותר אי פעם. ירידה חדה נרשמה בענפי הרכב 

 (.11.8%( והביגוד )31%)

, בדומה לצפי. הבנק 0.1%שיעור הריבית בבריטניה נותר ללא שינוי ברמה של 

המרכזי הודיע כי הוא צופה מיתון חד במחצית הראשונה של השנה שיכול 

כתוצאה ממשבר הקורונה.  2020בתוצר בשנת  14%להוביל להתכווצות של 

 יליארד דולר.מ 250כמו כן, הודיע הבנק שימשיך בתוכנית הרכישות בהיקף של 

 

 

 מדדי מניות

חודשים   12ת. ת. מתחילת השנה שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 1.19%- 12.55%- 6.68% דאקס

 15.15%- 18.66%- 2.97% פוסטי
CAC 40 2.70% -20.69% -9.84% 

Euro Stoxx 50 4.18% -18.13% -7.02% 

 
 

 ירואתוצר בגוש ה: 15גרף 

 

 
 קצב שנתי –כן בגוש האירו מדד המחירים לצר: 16גרף 

 
 

  ZEWמדד הסנטימנט הכלכלי של : 17גרף 

 

 

 

 

  



 אסיה ושווקים מתעוררים
 

 

נקודות  50.7בענף הייצור בסין עלה לרמה של  Caixinמדד מנהלי הרכש של 

נקודות, זאת לאחר שהיה  49.7בחודש מאי, לעומת צפי לעלייה לרמה של 

בענף  Caixin. מדד מנהלי הרכש של נקודות בחודש אפריל 49.4ברמה של 

נקודות בחודש אפריל, לעומת צפי לעלייה  44.4השירותים בסין עלה לרמה של 

 נקודות בחודש אפריל. 43נקודות, זאת לאחר שהיה ברמה של  50.1לרמה של 
 

מיליארד דולר בחודש אפריל,  45.3המאזן המסחרי בסין הצביע על עודף של 

מיליארד  19.9מיליארד דולר, זאת לאחר עודף של  6.3לעומת צפי לעודף של 

בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  14.2%-דולר בחודש מרץ. הייבוא ירד ב

בקצב שנתי, זאת לאחר  3.5%-בקצב שנתי בחודש מרץ. הייצוא עלה ב 1%

 בקצב שנתי בחודש מרץ. 6.6%ירידה של 

יל, לעומת צפי בקצב שנתי בחודש אפר 3.9%-הייצור התעשייתי בסין עלה ב

בקצב שנתי בחודש  1.1%בקצב שנתי, זאת לאחר ירידה של  1.5%לעלייה של 

 מרץ.
 

, בדומה לצפי. כמו כן, -0.1%שיעור הריבית ביפן נותר ללא שינוי ברמה של 

הבנק המרכזי הודיע כי הוא מתכנן לתת הלוואות בריבית אפסית של עד שנה 

ת קטנות. בנוסף הבנק ימשיך לבנקים שישתתפו בתוכנית ההלוואות לחברו

 ברכישה של ניירות ערך שונים על מנת לתמוך במימון החברות.
 

ברבעון הראשון  0.9%האומדן הראשון לתוצר ביפן הצביע על התכווצות של 

, זאת 1.1%בקצב שנתי(, לעומת צפי להתכווצות של  3.4%)התכווצות של 

, 0.5%-עות ירד בברבעון הרביעי. רכיב ההשק 1.8%לאחר התכווצות של 

 ףרג) ברבעון הראשון 0.2%-הייצוא ירד בו 0.7%-הצריכה הפרטית ירדה ב

18).  
 

 

 

 

בחודש אפריל, לעומת  9.1%-האומדן הראשון לייצור התעשייתי ביפן ירד ב

בחודש מרץ. מדובר ברמה  3.7%ר ירידה של , זאת לאח5.5%צפי לירידה של 

הנמוכה ביותר מזה שבע שנים בעקבות השבתת המפעלים והירידה בביקוש 

. כמו כן 33%בעקבות המשבר. ייצור הרכבים וחלקי הרכב רשם ירידה של 

 נרשמה ירידה בייצור מוצרי פלדה, ציוד תובלה ומכוניות חשמליות.

בקצב שנתי בחודש אפריל, לעומת  13.7%-המכירות הקמעונאיות ביפן ירדו ב

בחודש מרץ. ירידה  4.7%, זאת לאחר ירידה של 11.2%צפי לירידה של 

 נרשמה בעיקר בביקוש לסחורות, ביגוד וכלי רכב.   
 

לעומת צפי  ,אפריליין בחודש  טריליוןשל  גרעוןהמאזן המסחרי ביפן הצביע על 

 מרץ. יין בחודש טריליון 0.38 שלגרעון  יין, זאת לאחר טריליון 0.65של גרעון ל

 11.7%, זאת לאחר ירידה של אפרילבקצב שנתי בחודש  21.9% -היצוא ירד ב

, פברואר בקצב שנתי בחודש 7.2% -היבוא ירד ב .מרץבחודש בקצב שנתי 

 מרץ.בקצב שנתי בחודש  5%של  ירידהזאת לאחר 
 

 סחורות

מיליון  7.2-ב עלה ימאב 22-מלאי הנפט המסחרי בארה"ב לשבוע שהסתיים ב

, מיליון חביות 2.5 של לירידהלעומת צפי  חביות,ון מילי 534.4רמה של חביות ל

-ב עלה מחיר הזהב .בשבוע הקודםמיליון חביות  5של  ירידה זאת לאחר

 הקודם. בחודש  5.48% של עלייה לאחר זאתבחודש האחרון,  3.39%

 מדדי מניות 

חודשים  12ת.  הת. מתחילת שנ שינוי חודשי שם המדד
 אחרונים

 10.02%- 12.94%- 4.23% סידני
 BOVESPA 8.57% -24.42% -9.92%ברזיל 

 6.20% 6.74%- 8.34% 225ניקיי 
 1.12%- 9.17%- 1.70%- 50פוטסי סין 

 1.60%- 4.42%- 0.27%- שנחאי
 0.59%- 6.03%- 4.21% קוספי

 14.64%- 15.81%- 6.83%- האנג סאנג
 19.65%- 19.14%- 2.84%- הודו 50ניפטי 

 

 שערי מט"ח 

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער יציג שם המטבע
 שנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 2.84% 1.72% 0.71% 3.5129 דולר

 4.13% 0.77% 2.06% 3.9031 אירו
 2.40% 2.69% 0.12% 3.2645 ין יפני
 5.17% 4.97%- 1.26%- 4.3533 ליש"ט

 1.15%- 0.90%- 1.33% 1.1112 דולר-אירו

 0.43% 0.92%- 0.61% 107.61 דולר-יין

 2.15%- 6.52%- 1.99%- 1.2392 דולר-ליש"ט

 

 מדדי סחורות

ת. מתחילת  שינוי חודשי שער סחורה
 השנה

חודשים  12ת. 
 אחרונים

 WTI 35.27 88.38% -42.24% -34.07%נפט 

 33.41% 14.84% 3.39% 1749.2 זהב
 28.27% 4.26% 23.55% 18.685 כסף

 4.19%- 11.98%- 1.70%- 841 סויה 
 2.83% 7.43%- 0.67%- 517.25 חיטה 

 

 ןפיב תיטרפה ריכההצ לומתוצר : 18גרף 
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רים סקירה. אין הסקירה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו, ועל כן אנו מניחים כי הסקירה תקרא יחד עם דוחות זמינים אחעם זאת, לא אנו, לא כל מי שפועל מטעמנו יכול לערוב לשלמותה או לדיוקה של ה

להשקעות והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא ומתן ייעוץ מקצועי, ק ונתונים נוספים. הדעות המובאות בסקירה נכונות למועד הסקירה, והן עשויות להשתנות ללא שום הודעה נוספת. אין הסקירה מהווה ייעוץ/שיוו
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